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 التوبة
పశ్చాతా్తపం 

                                          

      { 111النساء} 

]ఎవరైనా ఏదైనా పాపకార్యానికి పాల్పడటమో లేదా తనకు తాను 
అనాాయం చేసుకోవడమో జరిగి ఆ తర్యాత అల్లాహ్  ను క్షమాభిక్షకై 
వేడుకుంటే, అల్లంటి వాడు అల్లాహ్  ను క్షమాశీలుడు, అపార 
కరుణాప్రదాతగా పందగల్డు[. (నిసా 4: 110). 


తౌబా (పశ్చాతా్తపం) పా్రముఖ్యత 

 సర్వ స్తోత్రములు అల్లాహ్ కొర్కే. కరుణ, శాంతి కురువుగాక ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాంపై, వారి కుటాంబీకుల్పై మరియు ఆయన 
అనుచరుల్పై.  
 ఒక వయక్తో బ్రాహీం ాం ిన్  అ్  మ్  ర్హిమహుల్లహా్ వ్దకకు వ్చి  ేనను 
పాపాలు చేసి సవయాంగా నాపైేన అనాయయాం చేసుకునాాను. నాకేదైనా 
ఉపదేశాం చేయాండి అని వినావిాంచుకునాాడు. బ్రాహీం ాం చెపాారుుః "ఐదు 
విషయాలు నీవు పాటాంచగలిగితే పాపాల్ వల్ ానీకు నషటాం కల్గదు (నీతో 
పాపాం జరిగే అవకాశాం తకుువ ఉాంటాంది). అప్పాడు అవేమిట? అని ఆ 
వయక్తో అడిగాడు. బ్రాహీం ాం బల్ల సమాధానాం చెపాారు:  
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బ్రాహీం ాం: పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ ప్రసాదిాంచే ఆహార్ాం 
తినడాం మానుకో.  
ఆ వయక్తోుః 'అయితే ేనను ఎకుడి నుాండి తినాలి? ఈ ధరిోపై ఉనా్ాంతా 
అల్లాహ్ దే కదా?'  
బ్రాహీం ాం: అల్లాహ్ బ్చి న ఆహార్ాం తిని, అల్లాహ్ అవిధేయతకు 
పాల్ాడటాం (పాపాం చేయటాం) నాయయమేనా? 
ఆ వయక్తోుః 'కాదు'. 'అయితే రాండవదేమిట'? 
బ్రాహీం ాం: నీవు పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ యొకు 
భూమిపై నివసిాంచకు.  
ఆ వయక్తోుః 'బది మొ్ట దానికాంటే మరీ కషటమైనది, అయినా ేనను 
ఎకుడ ఉాండాలి'? 
బ్రాహీం ాం: అల్లాహ్ యొకు భూమిపై ఉాండి, దుష్కుర్యయనిక్త పాల్ా- 
డటాం మాం్దేనా? 
ఆ వయక్తోుః మాం్ది కాదు. మూడవది ఏమిటో తెలుపాండి. 
బ్రాహీం ాం: నీవు పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ చూడని 
ప్రాంతములోక్త వెళ్ళు. 
ఆ వయక్తోుః ఎకుడిక్త వెళ్ళులి? ర్మసయబహిర్ాంగాల్నిాయూ ఆయనకు 
తెలుసు కదా!! 
బ్రాహీం ాం: నీవు అల్లాహ్ ప్రసాదిాం్న ఆహార్ాం తిాంటూ, ఆయన ధరిోపై 
నివసిస్తో, ఆయన చూస్తో ఉాండగా పాపానిక్త ఒడిగడతావా?  
ఆ వయక్తోుః అల్ల చేయను. అయితే నాల్గవది ఏమిట? 
బ్రాహీం ాం: ప్రణాంతీసే దూత వ్చి నప్పాడు "బప్పాడే నా ప్రణాం తీయకు, 
తౌబా చేసి, సతాుర్యయలు చేయుటకు నాకు వయవధి బవువ" అని చెప్పా. 
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ఆ వయక్తోుః అతడు నా మాట వినడు, నాకు వయవధి బవవడు కదా? 
బ్రాహీం ాం: తౌబా చేసి, సతాుర్యయలు చేయుటకు చావు నుాండి 
తప్ాాంచుకుేన స్తోమత లేనివాడివి నీవు ఎల్ల పాపానిక్త ముాందు అడుగు 
వేసాోవు? 
ఆ వయక్తోుః సరే. ఐ్వదేమిట? 
బ్రాహీం ాం: నర్కపాల్కులు నినుా నర్కాంలోక్త తీసుకుపోవటానిక్త 
వ్చి నప్పాడు నీవు వారి వెాంట వెళ్ుకు.  
ఆ వయక్తోుః వారు ననుా వ్ల్రు, నా అరిోాంప్పను ఆల్క్తాంచరు.  
బ్రాహీం ాం: అల్లాంటప్పాడు నీకు మోక్షాం ఎల్ల ప్రప్ోసుోాంది? 
ఆ వయక్తోుః బక చాల్ాండి. ేనను అల్లాహ్ తో పశచి తాోప భావాంతో 
సవచఛమైన క్షమాపణ కోరుకుాంటాను. (అాంటే తౌబా, బసిోగాార్ చేసాోను). 
 అల్లాహ్ విశవసుల్ాం్రికీ తౌబా ఆదేశమిచాచి డుుః 

                         :{11}النور  

]విశ్వాసుల్లర్య! మీరంత కల్సి అలా్లహ్ వైపునకు మరలి క్షమా- 
భిక్షన వేడుకోండి. మీకు సాఫల్ాం కల్గవచ్చు[. (నూర్ 24: 31). 
తన దాసులోా రాండు ర్కాల్వారునాారు అని అల్లాహ్ తెలిపాడుుః  
1- పాపాం జరిగిన వెాంటేన తౌబా చేయువారు. 
2- తౌబా చేయకుాండా, తమ అతమల్పై అనాయయాం చేయువారు.  

                          {11جرات احل} 

]తౌబా చేయనివారే అనాాయం చేయువారు[. (హుజురాత్ 
49:11). 
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 మానవుడు ఎల్ాప్పాడూ తౌబా అవసర్ాం గల్వాడు. ఎాందుకనగ అతని 
నుాండి ఏదో అపర్యధాం జరుగతూ ఉాంటాంది. అయితే అపర్యధులోా తౌబా 
చేయువారే మాం్వారు.  
తౌబా చేయడం వల్ల  ఇహపరాల్లల  అనేక లాభాలు   

* మనిషి తౌబా చేసి తన ప్రభువుకు అతయాంత ప్రియుడు, సనిాహితుడు 
అవుతాడు. (స్తర్ బఖర్ 2: 222).  
* సాఫల్లయనిక్త, మోక్షానిక్త మార్గాం తౌబా. (స్తర్ నూర్ 24: 31) 
* ఆ వయక్తో పటా అల్లాహ్ చాల్ల సాంతొషిసాోడు. (సీం  ముసిాాం 2675) 
* బమపర్యలోా సుఖసాంతోష్కలు ప్రపోమవుతాయి. (హూ్  11: 3). 
* పాపాల్ ప్రక్షాళ్నాం జరుగుతుాంది. (జుమర్ 39: 53, తహ్రీ్  66: 8). 
* పాపాలు ప్పణ్యయలోా మార్చి బడతాయి. (ఫుర్య్ా  25: 70). 
* వర్యాలు కురుసాోయి, పాంటలు పాండుతాయి, సాంతానాం బాంకా అేనక 
శుభాలు వరిోలుాతాయి మరియు శత్రువుల్పై బల్ాం ప్పాంజుకుాంటారు. 
(హూ్  11: 52, నూహ్ 71: 10- 12). 
 అేనక మాందిక్త గురి అయిన ఒక పీడ ఏమనగ, నిర్ాక్షయాం కార్ణాంగా 
వారు రేయిాంబవళ్ళు పాపాల్కు పాల్ాడుతూ ఉాంటారు, మరికొాం్రు 
పాపానిా అతి్నా చూప్పతో చూస్తో, దానిని అల్ామైనదిగా భావిసాోరు. 
దానిని ఏ మాత్రాం ల్క్షయ పెటటరు.  
 కాని మన ప్రవకో సమచరుల్ ్ృషిటలో పాపాం యొకు భయాం ఎల్ల 
ఉాండెనో ఈ క్రాంది మదీసు దావర్య గమనిాంచాండిుః 
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َت َجَبٍل  :َعْبُد اهللِ ْبُن َمْسُعوٍد  َقاَل  ُه َقاِعٌد ََتْ ْؤِمَن َيَرى ُذُنوَبُه َكَأنَّ إِنَّ اْْلُ

اُف َأْن َيَقَع َعَلْيِه َوإِنَّ اْلَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبهُ  . }َقاَل بِِه َكُذَباٍب َمرَّ َعََل َأْنِفهِ  ََيَ

 َهَكَذا َفَطاَر{

 బబ్నామఊద్్  ర్జియల్లాహు అనుు బల్ల చెపాారుుః నిశచి యాంగా 
విశవసుడు తన పాపాల్ను ఎల్ల భావిసాోడాంటే అతడు ఓ పర్వతాం క్రాం్ 
కూర్చచి ని ఉనాాడు, అది అతనిపై అప్పాడో, బప్పాడో పడనుాం్ని 
భయపడుతూ ఉాంటాడు. దుర్యమరుగడు తన పాపాలిా తన ముకుుపై 
వాలిన ఒక ఈగ మాదిరిగా భావిసాోడు, అతడు తన చెయితో బల్ల 
అాంటాడు అది లే్పోతుాంది. (బ్నఖారి 6308. తిరిమజి 2497). 
 జ్ఞానాంగల్ విశవసుడు పాపాం ్నాదేకదా అని చూడడు, పాపాం 
యొకు శిక్ష ఎాంత భయాంకర్మైనదో, దానిని చూసాోడు. అయినా 
మానవుడు నిర్పర్యధి కాడు, కనుక అల్లాహ్ అతని కొర్కు తౌబా దావర్ాం 
తెర్్ ఉాంచాడు. తౌబా చేయాల్ని ఆదేశిాంచాడు. అల్లాహ్ ఆదేశాం శ్ర్ధగా 
చ్వాండిుః 

                                        
                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).
ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల చెపాారుుః  

ائُِب ِمنَ  ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب َلُه(( ))التَّ الذَّ
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"పాపాం చేసిన తర్యవత (పశచి తాోపపడి) తౌబా చేసే వయక్తో, ఏ మాత్రాం 
పాపాం లేని వయక్తోగా మారుతాడు". (బబ్నా మాజ). 
 బాంతే కాదు, అతడు తన తౌబాలో సతయవాంతుడైతే అల్లాహ్ అతని 
పాపాలిా ప్పణ్యయలోా మారుసాోడు. చ్వాండి ఈ ఆదేశాం: 

                                   

                          :{01}الفرقان  

]ఎవడు పశ్వుతాపాపడి, విశాసిం, , ్తా్ర్యాలు చేసాా,, 
అల్లంటివారి పాపాల్ను అలా్లహ్ పుణాాల్లా మారుుతాడు. అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అపారకరుణ్ప్రదాత[. (ఫురాాన్ 25: 70). 
 ముసిాాం చేసే తప్పాలోా అతి పె్దక తప్పా; తౌబా చేయడాంలో జ్ఞపయాం 
చేయడాం.  
 కొాంతమాంది ఓ తప్పా చేసాోరు. అల్ల ఒక నిషి్ధ కార్యయనిక్త 
పాల్ాడాార్ని తెలిసి కూడా తౌబా చేయడాంలో జ్ఞపయాం చేసాోరు. 
వాసోవానిక్త మృతుయవు ఆసనామయ్యయ కాల్లనిా మనిషి ఎరుగడు గనక 
పాపాల్ మనిాాంప్పకై తౌబా చేయడాంలో తొాం్ర్పడుట తపానిసరి.  
 తనకు గురుోనావి, గురుో లేనివి అనిా ర్కాల్ పాపాల్ మనిాాంప్పకై 
అధికాంగా తౌబా చేస్తో, అల్లాహ్ వైప్పనకు మర్లుట తపానిసరి. అల్లగే 
పాపాలు ఎాంత ఘోర్మైనవి అయినా సరే, తౌబా చేయడాంలో 
తొాం్ర్పడుట కూడా అనివార్యాం. (కొాం్రు తౌబా చేయడాంలో 
తొాం్ర్పడరు, లేనిపోని తుచఛమైన భావనాల్కు గురి అయి, మరిాంత 
ఆల్సయమే చేస్తో పోతారు, అల్లాంట వారు ఈ విషయాం తెలుసుకోవాలి) 
‘మీ ప్రభువుని ేనేన, మీ పూజల్కు అరుుడిని ేనేన’ అనా వా్న కాంటే 
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ఘోర్మైన కుఫ్ర్, అవిశవసాం, తిర్సాుర్ాం మర్చకట లేదు. బల్లాంట 
వా్నయ్య ఫిర్ఔ్  చేశడు. అతని మాట ఖుర్ఆనులో బల్ల 
పేర్చునబడినదిుః ]ఓ నాయకుల్లర్య! నేను తపప మీకు మరొక 
ఆర్యధ్ా దేవుడు గల్డని నాకు తెలియదు[. (ఖసస్ 28: 38). 
మరోచోట అతని వా్న బల్ల వ్చి ాందిుః ]నేనే మీ యొక్ మహోననత 
ప్రభువును[. (నాజిఆత్ 79: 24). అతను బాంతట ఘోర్యతిఘోర్మైన 
వా్నలు చేసినపాటకీ, పర్మప్రభువైన అల్లాహ్, ప్రవకో మూసా 
అలైహిససల్లాంను అతని వైప్పనకు పాంప్పతూ బల్ల ఆదేశిాంచాడుుః  

                                      

                     .{.11-10 }النَّازعات  

]ఫిర్ఔన్ వదదకు వెళ్ళు, అతడు హదుదలు మీర్యడు. అతనికి ఇల్ల 
బోధంచ్చుః పరిశుదధ జీవితం అవల్ంబంచటానికి నీవు సిదధంగా 
ఉనానవా నేను నీ ప్రభువు మార్యానిన నీకు చూపితే, నీల్ల ఆయన 
పటా భయభకులాు కలుగుతాయా[. (నాజిఆత్ 79: 17-19). 
అతడు మూసా అలైహిససల్లాం మాటను స్వవకరిాం్, సవచఛమైన తౌబా 
గనక చేసి ఉాంటే, అల్లాహ్ తపాక అతడిా క్షమిాంచేవాడు. 
 బది కూడా తెలుసుకో! ఎవర్యినా ఒక పాపాం నుాండి తౌబా చేసిన 
తర్యవత మళ్ళు అదే పాపానిక్త పాల్ాడితే, మళ్ళు తౌబా చేయాలి. తప్పా 
జరిగినప్పాడల్లా తౌబా చేస్తో ఉాండాలి. అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ 
చెాం్వదుదక.  

اىل: ))َيا عَ تَ  ال اهلُلَيُقوُل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وَل ُس رَ  ُت عْ مِ : َس اَل قَ   سٍ نَ أَ  نْ عَ 

َك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك َعََل َما َكاَن فِيَك َوالَ  ابَن آَدَم! إِنَّ
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 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ 

ِ
ََمء

َك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اْْلَْرِض َخَطاَيا ُثمَّ  َلَك َوالَ ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! إِنَّ

ا َمْغِفَرة (( رواه الرتمذي ُك ِِب َشيًئا َْلََتيُتَك بُِقَراِِبَ  َلِقيَتنِي الَ ُتْْشِ

సరోవనాతుడైన అల్లాహ్ బల్ల తెలిపాడని ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం 
చెపాగా ేనను వినాాను అని అనఊద ర్జియల్లాహు అనుు ఉలేాఖాంచారుుః "ఓ 
ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ననుా అరిోస్తో, నాపై ఆశ ఉాం్నాంత కాల్ాం ేనను 
నినుా మనిాస్తో ఉాంటాను, నీవు మాటమాటక్త (పాపాం మరియు 
తౌబాలు) చేస్తో ఉనాా సరే, ేనను పటటాంచుకోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీ 
పాపాలు (అధిక సాంఖయలో) చేరి నిాంగిని అాందుకునాా సరే ేనను 
పటటాంచుకోను, నువువ గనక నాతో క్షమాభిక్ష కోరితే ేనను తపాక 
క్షమిసాోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ఎవవరినీ నాకు భాగసావమిగా 
(షిర్ు) చేయకుాండా, బతర్ పాపాలు భూమి నిాండా తీసుకొని నా వ్దకకు 
వసేో, ేనను అాంతే పరిమాణాంలోని మనిాాంప్పతో  ేనను నినుా 
కలుసుకుాంటాను". (తిరిమజి 2669). 
 కొాంతమాంది అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ చెాందుతారు. అది వారి 
అపర్యధాలు, పాపాలు అధికమైనాందుకు, లేదా ఒకసారో, కొనిాసారోా 
తౌబా చేసి, తిరిగి అదే పాపానిక్త పాల్ాడినాందుకు, బక అల్లాహ్ 
క్షమిాంచడు అని భావిాం్, మరిాంత పాపాలోాేన బరుకుు పోతారు. తౌబా 
చేయడాం, అల్లాహ్ వైప్ప మర్ల్డాం మాేనసాోరు. కాని వారు చేసే 
ఘోర్మైన తప్పా బదే. ఎాందుకనగా అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ 
చెాందేది అవిశవసులే. విశవసులు నిర్యశ నిసాృమల్ను సాంపూర్ణాంగా 
వ్లుకొని, అల్లాహ్ కారుణ్యయనిా ఆశిాం్, పాపాల్ను విడనాడి సవచఛమైన 
తౌబా చేయాలి. అల్లాహ్ ఆదేశల్ను చాల్ల శ్ర్ధగా చ్వాండిుః  
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                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).

                                         

         

]అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి, నిశుయంగా, 
్తాతిరసా్ర జాతికి చందినవారు తపప, ఇతరులు అలా్లహ్ 
కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందరు  [ . (జుమర్ 39: 53).
 మరికొాం్రు కొనిా ర్కాల్ పాపాల్ నుాండి తౌబా చేయరు. దానిక్త 
కార్ణాం: ప్రజల్ మాటల్, వ్ాంతుల్ భయాంతో, లేదా తాను ఏ సమాజాంలో 
జీవితాం గడుప్పతునాాడో అాందులో అతని ప్రతిషఠకు ముప్పా కలుగుతుాం్నా 
భయాంతో, లేదా తన ఉదోయగాం పోతుాం్నా భయాంతో. అయితే బల్లాంట 
వారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి, ఎప్పాడు వీటని మర్వవదుదకుః 
చనిపోయిన తర్యవత సమాధిలో మరియు తన ప్రభువు సమక్షాంలో 
హాజరైనప్పాడు తాను ఒాంటరిగాేన ఉాంటాడు. ్వరిక్త ప్రభువు అతడిా అతని 
ఆచర్ణ గురిాం్ ప్రశిాాం్నప్పాడు ఏ ఒకుడూ అతని వెాంట ఉాండడు. ఆ 
కరుణ్యమయుని భయాంతో తౌబా చేయకుాండా, బతరుల్ భయాంతో 
బాంకెనాాళ్ళు పాపప్పజీవితమే గడుప్పతూ ఉాందాము ఆలో్ాంచాండి.  
 మరికొాం్రు తౌబా చేయకపోవడానిక్త కార్ణాం; ఎవరో అతని 
తౌబాకు అడుాపడుతునాార్ని, లేదా ఎవరో దుష్చచి షటల్ను ఆకర్ావాంతగా, 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


పశ్చాతా్తపం 
 

 

14 
సరైనవిగా చూప్సుోనాార్ని. అయితే వారు కూడా అల్లాహ్ యాందు 
అతనిక్త ఏ మాత్రాం ఉపయోగపడరు అని సాషటాంగా తెలుసుకోవాలి. 
ఒకవేళ్ అతను సవచఛమైన తౌబా చేసి, ఏదైనా దుష్కుర్యయనిా 
వదులుకుాంటే, తపాక అల్లాహ్ దానిక్త బదులుగా అతనిక్త ఏదైనా 
మేలైనదానిని నొసాంగుతాడు.  
 మరికొాం్రు తప్పాపై తప్పా చేసుోేన ఉాంటారు. అల్ల చేయకాండి అని 
బోధ చేసినప్పాడు 'అల్లాహ్ క్షమిాంచేవాడు' అని బదులిసాోరు. బది 
మూరా్తవాం, ప్్చి వా్ాం. బల్ల షైతా్  వారిని దుర్యమర్గ వల్లోేన 
్కుుకొని ఉాండి, బయటకు ర్యకుాండా చేసుోనాడాని తెలుసుకోవాలి. 
అల్లాహ్ అపార్ కరుణ్యప్రదాత, క్షమిాంచేవాడు అనాది వాసోవమే. కాని 
ఎవరి కొర్కు అనాది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా! అయితే తెలుసుకోుః 
పాపాల్ను వ్లి, సతాుర్యయలు చేసేవారి కొర్కు అల్లాహ్ కారుణయాం 
చాల్ల సమీపాంలో ఉాంది. మాంకుతనాంతో దుష్కుర్యయల్కు పాల్ాడేవారి 
కోసాం కాదు. అల్లాహ్ ఆదేశనిా గమనిాంచాండిుః 

                          :{35}اْلعراف  

]నిశుయంగా అలా్లహ్ కారుణ్ాం ్జజనుల్కు ్మీపంల్లనే ఉంది[. 
(ఆరాఫ్ 7: 56). 
 అల్లాహ్ కరుణాంచే, క్షమిాంచేవాడు అయినపాటకీ, దుష్టటల్ను 
శిక్షాంచేవాడు కూడాను. అల్లాహ్ ఈ ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                

]నేను చాల్ల క్షమించేవాడిని, కరుణంచేవాడిని అనీ మరియు 
దీనితో పాటు నా శిక్ష కూడా చాల్ల బాధ్కరమైన శిక్షే అని నా 
దాసుల్కు తెలియజేయుము[. (ఆరాఫ్ 7: 56). 
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 స్త్రుల్లర్య! తౌబా చేయక పోవడానిక్త లేదా చేయడాంలో ఆల్సయాం 
అవడానిక్త సాంబాంధిాం్న కొనిా కార్ణ్యలు, వాట పరి- ష్కుర్యలు  గత 
పేజిల్లో తెలిపాము. క్రాం్ తౌబా నిబాంధనలు తెలుసుకుాందాము. 

తౌబా నిబంధనలు 
 తౌబా నిబాంధనలు అాంటేుః ఒక మనిషి ఏదైనా పాపాం నుాండి తౌబా 
చేసుోనాప్పాడు, అతని తౌబాను అల్లాహ్ స్వవకరిాంచాల్ాంటే,  ఈ మూడు 
నిబాంధనలు ఉనాాయి. అప్పాడే అది నిజమైన తౌబా అగును. వాటని ధర్మ 
వేతోలు ఖుర్ఆ్  మరియు మదీసుల్ ఆధార్ాంగా సేకరిాంచారు.  
1- ఏ పాపాం నుాండి తౌబా చేసుోనాాడో ఆ పాపానిా విడనాడాలి.  
2- ఆ పాపాం గురుోకు వ్చి నప్పాడల్లా సిగుగతో కుమిలిపోవాలి.  
3- బక ముాందు ఆ పాపాం చేయకుాండా ఉాండడానిక్త ్ృఢ సాంకల్ాాం 
చేసుకోవాలి.  
 పాపాం యొకు సాంబాంధాం మానవుని మరియు అతని ప్రభువు మధయ 
ఉాంటే, పై మూడు నిబాంధనలు పాటాంచాలి. ఒకవేళ్ పాపాం తోట 
మానవుల్ మకుుల్కు సాంబాంధిాం్నదైతే, పై మూడిటతో పాట ఈ 
నాల్గవది కూడా పాటాంచాలిుః  
4- ఎవరిపైనా ధన, మాన, ప్రణ సాంబాంధమైన మకుులో ఏదైనా 
అనాయయాం చేసి ఉాంటే, అతని మకుు అతనిక్త తిరిగి బవావలి. లేదా 
అతనితో క్షమాపణ కోరుకోవాలి. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల 
ఆదేశిాంచారుుః  

َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِْلَِخيِه  : َقاَل َرُسوُل اهلل :َقاَل  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

ُه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِدينَاٌر َواَل ِدْرَهٌم  ْلُه ِمنْ  َفْلَيَتَحلَّ
ٍ
ء ِمْن ِعْرِضِه َأْو ََشْ

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


పశ్చాతా్తపం 
 

 

16 
ُه بَِقْدِر َمْظَلَمتِِه َوإِْن ََلْ َتُكْن َلُه َحَسنَاٌت َلُه َعَمٌل َص إِْن َكاَن  الٌِح ُأِخَذ ِمنْ

َئاِت   َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

ప్రవకో సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఉపదేశిాంచార్ని అబూ హురైర్ 
ర్జియల్లహాు అనుు ఉలేఖాాంచారుుః "ఎవరైనా తన స్త్రుని 
మానమర్యయ్ల్కు సాంబాంధిాం్న విషయాంలోగాని లేదా మరే 
విషయాంలోగాని ఏదైనా దౌర్జనాయనిక్త/ అనాయయానిక్త పాల్ాడి ఉాంటే, 
దీనారుాగాని, దిర్ుములుగాని (డబ్ను, ధనాల్ ప్రయోజనాం) ఉాండని ఆ 
రోజు ర్యక ముాందు, ఈ రోజే అతను (మకుుదారుని మకుు బచేచి సి, 
లేదా అతని దావర్య మాఫీ పాంది) ఆ పాపానిా ప్రక్షాళ్నాం చేసుకోవాలి. 
(బల్ల చేయని పక్షాంలో ఆ రోజు పాప ప్రక్షాళ్న ప్ధతి బల్ల ఉాంటాందిుః) 
దౌర్జనయపరుని వ్దక సతాుర్యయలు ఉాంటే, అతని దౌర్జనాయనిక్త సమానాంగా 
సతాుర్యయలు అతని నుాండి తీసుకొని (పీడుతుల్కు పాంచడాం 
జరుగుతుాంది). ఒకవేళ్ అతని వ్దక సతాుర్యయలు లేకుాంటే పీడుతుని 
పాపాలు తీసుకొని అతనిపైన మోపడాం జరుగుతుాంది". (బ్నఖారి 2449). 
 ఏ బాధితుడైనా ఈ మదీసు తెలిసిన తర్యవత తన శక్తోమేర్ ప్రయతాాం 
చేసినపాటకీ, తాను బాధిాం్న వయక్తోని కలుసుకోలేక, లేదా అతని మకుు 
బవవలేక పోతే, ఈ సిోతిలో కేవల్ాం అల్లాహ్ మనిాాంప్పకై ఆశిాంచాలి. 
అల్లాహ్ మనాం్రిని తన కరుణ ఛాయలో తీసుకొని మనిాాంచుగాక. 
హక్కుల్లల  

 గత పేజిలోా మాన, ప్రణ, ధన సాంబాంధిత మకుుల్ విషయాం 
వ్చి ాంది గనక, వాట గురిాం్ కొాంచెాం వివర్ాంగా తెలుసుకుాందాాం.  
1- ధనసాంబాంధిత మకుుుః ధనానిక్త సాంబాంధిాం్న మకుు ఎల్లగైనా 
మకుుదారునిక్త తిరిగి బచేచి  ప్రయతాాం చేయాలి. లేదా అతడిా కలుసుకొని 
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మాఫీ చేయిాంచుకోవాలి. ఒకవేళ్ అతని ్రునామ తెలియక, లేదా 
సాధయమైనాంత వర్కు వెతిక్తనపాటకీ అతడిా పాం్లేకపోతే, లేదా ధన 
పరిమాణాం గురుో లేకుాంటే, ఏదైనా ఒక పరిమాణాం నిర్ణయిాంచుకొని అతని 
తర్ఫున దానాం చేయాలి.  
2- శరీర్ సాంబాంధిత మకుుుః శరీర్కాంగా ఎవరిపైనైనా ఏదైనా దౌర్జనయాం 
చేసి ఉాంటే, దౌర్జనయపరుడు పీడితునిక్త లాంగిపోవాలి. అతడు తన మకుు 
ఈ క్రాంది మూడు ప్ధతులోా ఏదో ఒక ర్కాంగా తీసుకోవచుచి ుః 
ఒకటుః (ప్రయశిచి తాంగా, దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో) ఏదైనా ధనాం కోర్- 
వచుచి . రాండవదిుః దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో ప్రతీకార్ాం తీసుకోవచుచి . 
మూడవదిుః మాఫీ చేయవచుచి . ఒకవేళ్ మకుుగల్ వయక్తో తెలియకుాంటే 
అతని తర్ఫున దానాం చేయాలి. అతని కొర్కు దుఆ చేయాలి.  
3- మానమర్యయ్ మకుుుః బది ఎనోా ర్కాలుగా ఉాంటాందిుః పరోక్షాంగా 
నిాందిాంచుట, ఏదైనా అపనిాం్ మోప్పట, చాడీలు చెప్పాట, కల్సిఉనావారి 
మధయ విభేదాలు సృషిటాం్ వారిని విడదీయుట వగైర్య. ఈ ర్కాంగా 
ఎవరినైనా బాధిాం్ ఉాంటే, అతని వ్దకకు వెళ్ళు మనిాాంప్ప కోరుకోవాలి. 
శకాోనుసార్ాం వారిక్త చేసిన కీడుకు బదులుగా మేలు చేయాలి. వారి 
కొర్కు దుఆ చేయాలి.  

తౌబా విధానాలు 

 పాపాలోా కొనిా మహాఘోర్మైన పాపాలునాాయి. వాటక్త 
పాల్ాడినవారు ఎల్ల తౌబా చేయాలి అనా విషయమే క్రాంది భాగాంలో 
తెలుసుకోబ్నతునాాము. అయితే చాల్ల శ్ర్ధగా చ్వాండి, బతరుల్కు 
ప్రయోజనాం కల్గజేయాండి.  
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1- మాంతకుని తౌబాుః ఉదేధశపూర్వకాంగా ఎవరినైనా చాంప్న వయక్తోపై 
మూడు ర్కాల్ మకుులుాంటాయి.  
ఒకట: అల్లాహ్ కు సాంబాంధిాం్న మకుుుః అాంటే సతయమైన తౌబా 
చేయాలి. బాందులో పైన తెలిప్న మూడు/నాలుగు నిబాంధనలు వసాోయి.  
రాండవది: మతుని వార్సుల్ మకుుుః మాంతకుడు వారిక్త లాంగిపోవాలి. 
వారు బతడి నుాండి మూడిటోా ఏదైనా ఒక ర్కాంగా తమ మకుు 
తీసుకుాంటారు. A: ప్రయశిచి తాంగా అతని నుాండి ధనాం తీసుకుాంటారు. 
లేదా B: అతడిా చాంప్ ప్రతీకార్ాం తీరుచి కుాంటారు. లేదా C: అతడిా 
మనిాాం్ వ్లుతారు.  
మూడవది: మతుని మకుుుః ఈ మకుు అతనిక్త బమలోకాంలో బవవర్యదు. 
అాందుకని మాంతకుడు తన తౌబాలో సతయవాంతుడై, తనకు తాను 
మతునివార్సుల్కు అపాగిసేో, అల్లాహ్ అతని ఆ అపర్యధానిా మనిాసాోడు. 
మతునిక్త ప్రళ్యదినాన మేలైన ప్రతిఫల్ాం నొసాంగుతాడు.  
2- వడీ ాతిేన, తీసుకుేన వారి తౌబాుః వడీ ాతీసుకొనుట, తినుట నిషి్ధాం అని 
తెలిసిన తర్యవత, తౌబా చేయు వయక్తో, వడీా తీసుకోవడాం మరియు తినడాం 
మానుకోవాలి. బక ఎప్పాడూ తీసుకోకుాండా, తినకుాండా ఉాండడానిక్త ్ృఢ 
సాంకల్ాాం చేసుకోవాలి. బాంతకు ముాందు ఏదైతే తినాాడో, తీసుకునాాడో అది 
గురుోకు వ్చి నప్పాడు 'ఛీ' అని సిగుగ చెాందాలి. ఈ విషయాలిా 
పాటాం్నప్పాడే అతని తౌబా నిజమగును. అతను వడీా దావర్య 
సాంపాదిాం్న ధనాం గురిాం్ పాండితుల్ మధయ భేదాభిప్రయాలునావి. 
అయితే ష్చఖుల్ బసాాాం బబ్నా తైమియా, ష్చఖ్ అబ్నదకర్ ర్హామ్  ిన్  సఅదీ 
మరియు బబ్నా ఉసైమీ్  ర్హిమహుముల్లహా్ బల్ల చెపాారుుః  
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 తౌబా చేయటానిక్త ముాందు తీసుకునా వడీా అతనిదే అయి 
యుాంటాంది. అతను దానిని తన ఏ అవసర్యల్కైనా సరే ఉపయోగిాంచ 
వచుచి ను. అాందులో ఏల్లాంట అభయాంతర్ాం లేదు. ఏ వడీా సొముమ వచేచి ది 
ఉాందో దానిని తీసుకోకుాండా అసలు సొముమ మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీనిక్త 
ఆధార్ాం అల్లాహ్ యొకు ఈ ఆదేశాం:  

                                              

                     :{503}البقرة  

]అల్లాహ్ వాాపార్యనిన ధ్రమ్మమతం (హల్లల్) చేశ్వడు, వడ్డనీి నిషిదధం 
(హర్యం) చేశ్వడు. కనుక తన ప్రభువు యొక్ ఈ హితబోధ్ అందిన 
వాకి,ా ఇక ముందు వడ్డ ీతినడం తాజిస్తా, పూరాం జరిగిందేదో జరిగింది, 
దాని పరిష్క్రం అల్లాహ్ చూసుకుంటాడు[. (బఖర 2: 275). 

సతయమై న తౌబా 

 చెడును వదులుకుేనవారు సామానయాంగా ఏదైనా కార్ణాంగాేన 
వదులుకుాంటారు. కాని తన తౌబా అాంగీకరిాంచబడాలి అని కాాంక్షాంచే 
వయక్తో, అల్లాహ్ ప్రసనాత పాందుటకు మాత్రమే తౌబా చేయుట తపానిసరి.  
 ఎవరైనా తన పాపాం, తన ప్రఖాయతిలో మరియు ఉదోయగాంలో అడుా 
పడుతుాం్నా భయాంతో పాపానిా విడనాడితే అది తౌబా అనబడదు.  
 ఎవరు తన ఆరోగయాం చెడిపోతుాం్ని లేదా (ఏయిడ్సస) ల్లాంట వాయదిక్త 
గురి కావల్సి వసుోాం్నా భయాంతో ఏదైనా దుష్చచి షటను వదులుకుాంటే 
అది తౌబా అనబడదు.  
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 ఎవరైతే దాంగతనాం చేసే శక్తో లేనాందుకు, పోలీసు, లేదా 
కాపల్లదారుని భయానిక్త దాంగతనాం మానుకుాంటే అది తౌబా కాదు.  
 డబ్ను లేనాందుకు మతుో సేవిాంచడాం, మాధకద్రవాయలు వాడటాం 
మానుకుాంటే అది తౌబా అనబడదు.  
 తన మనస్తారిోగా కాకుాండా, వేరే ఏదైనా కార్ణాం వల్ా, 
ఉదామర్ణకు తప్పా చేసే శక్తో లేనాందుకు తప్పా చేయకుాంటే అది తౌబా 
అనబడదు.  
 తౌబా చేయు వయక్తో మొ్ట తప్పా యొకు చెడును గోచరిాంచాలి. 
ఉదామర్ణకుుః సవచఛమైన తౌబా చేసే వయక్తో, జిరిగిన ఆ తప్పాను తల్్ 
తృప్ో చెాం్డాం, సాంతోషిాంచడాం అసాంభవాం, లేక భవిషయతుోలో తిరిగి 
చేయాల్ని కాాంక్షాంచడాం కూడా అసాంభవాం.  
 అదే విధాంగా ఏ చెడు నుాండి తౌబా చేశడో, ఆ చెడుకు తోడాడే 
సాధనాల్నిాటకీ దూర్ాంగా ఉాండడాం తపానిసరి. ఉదామర్ణకుుః మతుో 
సేవిాంచడాం, సినిమాలు చూడడాం నిషి్ధాం అని తెలిసిన తర్యవత, వాట 
నుాండి తౌబా చేసిన వయక్తో మతుో మరియు సినిమాల్కు సాంబాంధిాం్న 
పరికర్యల్నిాటక్త దూర్ాంగా ఉాండాలి. అవి ఉనా ప్రాంతాంలో వెళ్ు కూడదు. 
సేాహితులోా వాటక్త బానిస అయినవారి నుాండి దూర్ాం ఉాండాలి.  
 అేనక మాంది చెడు పనుల్కు అల్వాట పడేది చెడు సేాహితుల్ 
దావర్యేన. అయితే బకుడ చెడు సేాహితుల్ను వ్లుకోవడాం కషటాంగా 
ఏర్ాడినప్పాడు ప్రళ్యదినానిా గురుోకు తెచుచి కోవాలి. బకుడి దుషిమత్రులు 
అకుడ పర్సార్ాం శత్రువుల్వుతారు, శప్ాంచుకుాంటారు. (చూడాండి 
స్తర్ జుఖ్రుఫ్ 43: 67:  ُء ِخَّلا

َ َمئِذُ ُاْلأ مُأُيَوأ ه  َُُبعأض  وُ ُِِلَعأض  َُُعد  تاِقيَُُإِّلا أم  ال ُఆ రోజు 
(ప్రాణ్) మిత్రులు కూడా ఒకరికొకరు  శత్రువులై పోతారు - అయితే దైవభకి ా
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పర్యయణులు మాత్రం అల్ల ప్రవరింాచరు). అాందుకే తౌబా చేసిన వయక్తో తన 
పాత సేాహితుల్ను, సతాుర్యయల్ వైప్పనకు ఆహావనిాంచే ప్రయతాాం 
చేయాలి. అల్ల చేయలేకపోతే వారిక్త దూర్ాంగాేన ఉాండాలి.  
 తౌబా చేసిన వారిలో కొాం్రు తన పాత మిత్రుల్ను సతాుర్యాం 
వైప్పనకు ప్లిచే సాకుతో మళ్ళు వారితోేన కల్సిపోవటానిక్త షైతా్  
ప్రేరేప్సాోడు. సవయాంగా వారు కొతోగా సతాుర్య మార్యగనిా అవల్ాంినాంచారు 
గనక, తమ మిత్రుల్పై మాం్ ప్రభావాం చూపలేకపోతారు. బల్ల బది పాత 
పాపానిక్త పాల్ాడడానిక్త కార్ణాం అవుతుాంది. అాందుకు అతను వారిక్త 
బదులుగా మాం్ మిత్రులిా ఎనుాకోవాలి. వారు అతని మాం్కై 
తోడాడతారు, సనామర్గాంపై ఉాండడానిక్త బల్లనిాసాోరు.  
తౌబా చేయుటక్క సహాయపడే విషయాలు 

1- సాంకల్ాశుదిధ, సవచఛత అల్లాహ్ కొర్కే ఉాండాలి:- పాపాం వ్ల్డానిక్త 
బది ప్రయోజనకర్మైన ఆధార్ాం. దాసుడు తన ప్రభువు కొర్కే ్తోశుదిధ 
చూప్నప్పాడు, పశచి తాోపపడి, క్షమాభిక్షలో సతయవాంతుడైనప్పాడు 
అల్లాహ్ ఆ విషయాంలో అతనిక్త సహాయపడతాడు. తౌబా చేయడానిక్త 
అతడిా అడాగిాంచే వాటని అతని నుాండి దూర్ాంగా ఉాంచుతాడు.  
2- మనుసుసను నిర్ుాంధిాంచుటుః- ఒక వయక్తో పాపాం చేయకుాండా తన 
మనసుసను నిర్ుాంధిాంచాడాంటే అల్లాహ్ అతనిక్త సహాయపడతాడు. 
అల్లాహ్ ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                             

  {51}العنكبوت:

]మా కొరకు తీవ్ర ప్రయతనం చేస్తవారికి మేము మా మార్యాల్ను 
చూపుతాము[. (అనకబూత్ 29: 69). 
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3- పర్లోక ధాయసుః- అల్ామైన బమలోకానిా, అతితవర్లో నశిాంచే ఈ 
ప్రపాంచానిా తల్్, విధేయుల్కు పర్లోకాంలో సి్ధాంగా ఉనా భోగభాగయలు, 
అవిధేయుల్ గురిాం్ ఉనా కఠిన శిక్షను తల్చుకుాంటూ ఉాంటే 
అపర్యధానిక్త గురి కాకుాండా ఉాండడానిక్త బది ముఖయమైన అడుాగా 
నిలుసుోాంది.  
4- ప్రయోజనకర్మైన వాటలో కార్యమగుాడై, ఒాంటరితనాం, తీరిక 
లేకుాండా ఉాండుటుః- పాపాలోా పడటానిక్త ముఖయ కార్ణాం తీరిక. 
బమపర్యలోా ల్లభాం చేకురేచి వాటలో మనిషి నిమగుాడై ఉాంటే, దుర్యమర్గాం 
చేయడానిక్త తీరిక పాం్డు.  
5- ఉద్రేకానిక్త గురి చేసే విషయాల్కు, పాపానిా గురుో చేసే వాటక్త 
దూర్ాంగా ఉాండాలిుః- పాపానిక్త గురిచేసే కార్ణ్యలిా ప్రేరేప్ాంచే వాటక్త, 
సినిమాల్కు, పాటల్కు, అశ్లాల్ ర్చణల్కు, నీతిబామయమైన మాయగిజ్ స 
(పత్రికల్)కు బల్ల దుర్యవాంఛలిా ఉతేోజ పరిచే వాటక్త దూర్ాంగా ఉాండాలి.  
6- సజజనుల్కు ్గగర్గా, దుర్జణుల్కు దూర్ాంగా ఉాండాలిుః- సజజనుల్ 
తోడు మాం్ చేయుటకు సహాయపడుతుాంది, ప్పణ్యయతుమల్ను అనుసరిాం- 
చాల్ని ప్రోతసహిసుోాంది, దుర్యమర్యగనిక్త, చెడుకు అడుాపడుతుాంది.  
7- దుఆుః- మహాప్రయోజనకర్మైన ్క్తతస బది. దుఆ విశవసుల్ 
ఆయుధాం. అవసర్యలు తీరేచి  బల్మైన హేతువు. అల్లాహ్ ఆదేశల్ను 
చ్వాండిుః 

                       :{51}غافر  

]నీ ప్రభువు ఇల్ల అంటునానడుుః ననున ప్రారిథంచండి. నేను మీ 
ప్రారథనల్ను అంగీకరిసానాు[. (మోమిన్ 40: 60).  
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                      :{33}اْلعراف  

]విల్పిస్త,ా గోపాంగానూ మీ ప్రభువును వేడుకోండి. [. (ఆరాఫ్ 7:55). 

                                         

                                :{185}البقرة  

]నా దాసులు నా గురిం,  నినున అడిగితే, నేను వారికి అతాంత 
్మీపంల్ల ఉనానననీ, పిలిచేవాడు ననున పిలి, నపుపడు నేను అతని 
పిలుపును వింటాను, ్మాధానం పలుకుతాను అనీ ఓ ప్రవకా ానీవు 
వారికి తెలుపు. కనుక వారు నా ్ందేశం విని దానిని స్వాకరించాలి. 
ననున విశాసించాలి. ఇల్ల వారు రుజుమారాం పందే అవకాశం 
ఉంది[. (బఖర 2: 186). 

ప్రప పరిహారాలు 
 అల్లాహ్ తన దాసుల్పై విధిాం్న ప్రర్ోనలోా తన గొపా ్య, 
కరుణతో కొనిాటని ్నాపాపాల్ పరిహార్యనిక్త సాధనాంగా చేశడు. 
వాటలో కొనిా ఈ క్రాందివిుః  
1- విధిగా ఉనా ఐదు పూటల్ నమాజులు. దీని గురిాం్ ప్రవకో సల్ాల్లాహు 
అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  

اٍت َهْل  َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ ََنًْرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنْهُ  ُكلَّ َيْوٍم ََخَْس َمرَّ

ٌء َقاَل َفَذلَِك َمَثُل  ٌء َقاُلوا اَل َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ

  ِِبِنَّ اْْلََطاَياَلَواِت اْْلَْمِس َيْمُحو اهلُلالصَّ 

"మీలో ఎవరి బాంట ముాందైనా ఒక సెల్య్యరు ఉాండి, అతను అాందులో 
ప్రతి రోజు ఐదుసారుా సాానాం చేస్తో ఉాంటే, అతని శరీర్ాంపై మురిక్త 
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ఉాంటాందా"? అని ప్రవకో అడిగారు. దానిక్త సమచరులు చెపాారుుః 
ఎల్లాంట మురిక్త మిగిలి ఉాండదు. అప్పాడు ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి 
వసల్ాాం బల్ల అనాారుుః "ఐదు పూటల్ నమాజు సాంగతి కూడా 
బల్లాంటదే. వాట దావర్య అల్లాహ్ పాపాల్ను తుడి్వేసాోడు". (ముసిాాం 
667, బ్నఖారి 528). 
2- జుమా నమాజు. దైవప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  
َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َأَتى اْْلُُمَعَة َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت ُغِفَر َلُه َما  َمْن َتَوضَّ

امٍ  ُه َوَبْْيَ اْْلُُمَعِة َوِزَياَدُة َثََلَثِة َأيَّ  َبْينَ

"ఎవరైనా చకుగా వుజూ చేసుకొని, జుమా నమాజు కొర్కు వ్చి , 
అతయాంత శ్ర్ధతో, నిశశబదకాంగా జుమా ప్రసాంగాం విాంటే, వెనకట జుమా 
నుాండి ఈ జుమా వర్కు, అ్నాంగా మూడు రోజుల్ పాపాల్ మనిాాంప్ప 
జరుగుతుాంది. (ముసిాాం 857). 
3- ర్మజ్ఞను ఉపవాసాలు. ప్రవకో సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం: 

َم ِمْن َذْنبِهِ َمْن َصا  َم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

"ఎవరు సాంపూర్ణ విశవసాం మరియు ప్పణ్యయనిా ఆశిాం్ ర్మజ్ఞను 
ఉపవాసాలు పాటాంచాడో అతని పూర్వ పాపాలు క్షమిాంచబడతాయి". 
(బ్నఖారి 38, ముసిాాం 760). 
4-  మజ్. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  

هُ   َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرُفْث َوََلْ َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

"ఏల్లాంట వాాంఛల్కు లోనవకుాండా, అల్లాహ్ ఆజాలిా ఉల్ాఘాంచకుాండా 
కాబా గృమాం యొకు మజ్ చేసిన వయక్తో, అదే రోజు ప్పటటనవానిల్ల 
మజ్ నుాండి తిరిగి వసాోడు". (బ్నఖారి 1820, ముసిాాం 1350). 
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5- అర్ఫా (జిల్ హిజజ మాసాం యొకు 9వ) రోజు ఉపవాసాం. ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  

اِضَيَة َواْلَباِقَية َة اْْلَ نَ ُر السَّ  َصوُم َيوِم َعَرَفَة ُيَكفِّ

"అర్ఫా రోజు యొకు ఉపవాసము గడిసిన ఒక సాంవతసర్ాం మరియు 
వచేచి  ఒక సాంవతసర్ పాపాల్నిాటని తుడి్వేసుోాంది". (ముసిాాం 1162). 
6- రోగాలు, కష్కటలు. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  
، َوالَ ُحزٍن، َوالَ َأًذى،  َما ُيِصيُب اْْلُسلَِم ِمْن َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب، َوالَ َهمٍّ

ْوَكِة  َر اهلُلَوالَ َغمٍّ َحتَّى الشَّ َها إاِلَّ َكفَّ ا ُيَشاكُّ  ِمن َخَطاَياه ِِبَ

"ముసిాాంకు అల్సట, అవసో, ్ాంత, వాయకుల్త, బాధ మరియు దుుఃఖాం 
ఏదీ కలిగినా, ్వరిక్త ఒక ముళ్ళు గుచుచి కునాా అల్లాహ్ దాని కార్ణాంగా 
అతని పాపాల్ను తుడి్వేసాోడు". (బ్నఖారి 5642, ముసిాాం 2573).  
 మరో చోట ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల తెలిపారుుః 

ا ُيِصْب ِمنْهُ ِرِد اهلُلَمْن يُ    بِِه َخًْرً

"అల్లాహ్ ఎవరిక్త మేలు చేయగొరుతాడో, అతనిని పరీక్షసాోడు". 
(బ్నఖారి 5645). 
7- బసిోగాార్ (అాంటే అసోగ్‘ఫిఅల్లాహ్ అని పల్కడాం): అధికాంగా పాపాలిా 
మనిాాంచే కార్ణ్యల్లో బది అతి ముఖయమైనది. చ్వాండి అల్లాహ్ ఆదేశాం: 

                           { 11اْلنفال} 

]ప్రజలు క్షమాభిక్ష కొరకు ప్రారిథస్త ా ఉననంత వరకు వారిని 
శిక్షంచడం అనేది అలా్లహ్ సాంప్రదాయం కాదు[. (అనాాల్ 8: 33). 
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ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల చెపాారుుః  

ْن َوَجَد ِِف َصِحيَفتِ   ِه اْستِْغَفارًا َكثًًِراُطوَبى ْلَِ

"ఎవరి కర్మపత్రాంలో ఎకుువగా క్షమాభిక్షలుాంటాయో వారిక్త 
శుభవార్ో". (బబ్నా మాజ 3818). 

పాశ్నోతా రాలు 
1- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటనాాను. కాని నా పాపాలు చాల్ల 
ఉనాాయి. ేనను గతాంలో చేసిన పాపాల్నిాటనీ అల్లాహ్ మనిాసాోడో లేదో 
తెలియదు? 
జవాబః అల్లాహ్ బల్ల ఆదేశిాంచాడుుః  

                                        
                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).
 మదీసె ఖుదుస్వలో బల్ల ఉాందిుః  

اىل: ))َيا عَ تَ  ال اهلُلوُل: قَ َيقُ  اهلل  وَل ُس رَ  ُت عْ مِ : َس اَل قَ   سٍ نَ أَ  نْ عَ 

َك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك َعََل َما َكاَن فِيَك َوالَ  ابَن آَدَم! إِنَّ

 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت 
ِ
ََمء ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ

َك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اْْلَْرِض َخَطاَيا ُثمَّ  َلَك َوالَ ُأَباِِل، َيا اْبنَ  آَدَم! إِنَّ

ا َمْغِفَرة ((  ُك ِِب َشيًئا َْلََتيُتَك بُِقَراِِبَ  رواه الرتمذيَلِقيَتنِي الَ ُتْْشِ
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సరోవనాతుడైన అల్లాహ్ బల్ల తెలిపాడని ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలై- హి 
వసల్ాాం చెపాగా ేనను వినాాను అని అనఊద ర్జియల్లాహు అనుు 
ఉలేాఖాంచారుుః "ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ననుా అరిోస్తో, నాపై ఆశ 
ఉాం్నాంత కాల్ాం ేనను నినుా మనిాస్తో ఉాంటాను, నీవు మాటమాటక్త 
(పాపాం మరియు తౌబాలు) చేస్తో ఉనాా సరే, ేనను పటటాంచుకోను. ఓ 
ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీ పాపాలు (అధిక సాంఖయలో) చేరి నిాంగిని 
అాందుకునాా సరే ేనను పటటాంచుకోను, నువువ గనక నాతో క్షమాభిక్ష 
కోరితే ేనను తపాక క్షమిసాోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ఎవవరినీ నాకు 
భాగసావమిగా (షిర్ు) చేయకుాండా, బతర్ పాపాలు భూమి నిాండా 
తీసుకొని నా వ్దకకు వసేో, ేనను అాంతే పరిమాణాంలోని మనిాాంప్పతో  
ేనను నినుా కలుసుకుాంటాను". (తిరిమజి 2669). 
 అాంతేకాదు, తన దాసుల్ కొర్కు అల్లాహ్ కారుణయాం మరీ 
విశల్మైనది. ఎవరు తమ తౌబాలో సతయవాంతుడయి తేలుతాడో అల్లాహ్, 
గతాంలో వారితో జరిగిన పాపాల్నిాటనీ ప్పణ్యయలోా మారుసాోడు. అల్లాహ్ 
ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                   

                          :{01}الفرقان  

]ఎవడు పశ్వుతాపాపడి, విశాసిం, , ్తా్ర్యాలు చేసా,ా, అల్లంటి 
వారి పాపాల్ను అలా్లహ్ పుణాాల్లా మారుుతాడు. అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అపారకరుణ్ప్రదాత[. (ఫురాాన్ 25: 70). 
 అాందుకు, పాపాలు ఎనీా ఉనాా, ఎాంతట ఘోర్మైనవైనా ఏ మాత్రాం 
నిర్యశ చెాం్కుాండా తొాం్ర్గా తౌబా చేయుటకు ముాం్డుగు వేయాలి.  
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2- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటాను. కాని నా దుషట సేాహితులు 
ననుా తౌబా చేయనివవడాం లేదు. బాందుకు నా బల్ీం నత, నీర్సాం కూడా 
తోడాడుతుాంది. అయితే ేనను ఏమి చేయాలి? 
జవాబః తౌబా విషయాంలో ఓప్క మరియు నిల్కడ అవసర్ాం ఎాంతైనా 
ఉాంటాంది. తన తౌబాలో మనిషి ఎాంతవర్కు సతయత చూప్పతునాాడో 
తెలియడానిక్త బది ఓ పరీక్ష. అాందుకు వారిని అనుసరిాంచకుాండా, 
జ్ఞగ్రతోగా ఉాండడాం చాల్ల అవసర్ాం. బల్లాంట వారి విషయమే అల్లాహ్ 
ఎాంత చకుగా తెలిపాడో గమనిాంచుుః  

               :وم   {51}الرُّ

]కనుక నీవు ్హనం వహించ్చ, నిశుయంగా అలా్లహ్ వాగాదనం 
్తామైనది. విశాసించనివారు నినున చ్చల్కన భావంతో చూడ- 
కూడదు సుమా! (అంటే నీవు వారి మాటల్కు ఏమాత్రం లంగి- 
పోకూడదు)[. (రూమ్ 30: 60). 
 దుషట సేాహితులు అతడిా తమ వైప్ప మలుప్పకోటానిక్త నానార్కాల్ 
ప్రయతాాలు చేసాోర్నాది తౌబా చేసే వయక్తో తెలుసుకోవాలి. కాని ఎప్పాడైతే 
వారు అతని సతయత మరియు ధర్మాంపై బల్మైన నిల్కడ చూసాోరో అతడిా 
వదిలేసాోరు. 
3- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటనాాను. కాని నా పాత సేాహితులు 
ననుా నలుగురిలో అవమాన పరుసాోర్ని బెదిరిసుోనాారు. వారి వ్దక నా పాత 
ఫోటోలు, కొనిా నిధర్శనాలునాాయి. నా ప్రఖాయతి మటటలో కలుసుోాం్ని 
నాకు భయాం ఉాంది. అయితే బల్లాంట పరిసిోతిలో ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః ముాందు షైతా్  మిత్రుల్తో సమర్ాం చేయాలిస ఉాంటాంది. 
షైతా్  జితుోలు ఎాంతో బల్ీం నమైనవని కూడా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ్ 
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నీవు వారిక్త మొగుగ చూపావాంటే వారు మరినిా రుజువులు నీ ముాందుకు 
తెచేచి  ప్రయతాాం చేసాోరు అని కూడా తెలుసుకో. ఈ విధాంగా మొ్టకీ, 
్వరిక్త నీవు నషటపోతావు. కాని నీవు అల్లాహ్ పై గటట నమమకాం కలిగి 
ఉాండు. "హస్బియల్లాహు వ నిఅమల్ వకీల్" (నాకు అల్లాహ్  య్య చాలు 
ఆయేన శ్రేష్టఠడైన కార్యసాధకుడు) అని చదువుతూ ఉాండు. ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఎవరితోనైనా భయాం చెాందినప్పాడు ఈ దుఆ 
చదివేవారు.  

ا َنْجَعُلَك ِِف ُنُحوِرِهْم، وَ  ُهمَّ إِنَّ وِرِهماللَّ  َنُعوُذ بَِك ِمْن ُُشُ

"అల్లాహుమమ ఇన్నా నజ్అలుక ఫీ నుహూరిహిమ్ వ నఊజు బిక 
మిన్ షురూరిహిమ్". 
(ఓ అల్లాహ్ మేము నినుా వారి ఎదుట అడుాగా చేసుోనాాము. వారి కీడు 
నుాండి నీ శర్ణు కోరుతునాాము).  
 వాసోవాంగా బది కఠిన సాం్ర్భాం. కాని అల్లాహ్ కూడా భయభకుోలు 
గల్వారిక్త తోడుగా ఉనాాడు. ఆయన వారిని అవమాన పర్చడు. భకుోల్కు 
అల్లాహ్ సహాయాంగా ఉనా ప్రతయక్ష సాక్షయాంగా ఈ గాధ చదువుుః  
 మర్స్  ిన్  అబీ మర్స్  ర్జియల్లాహు అనుు ప్రవకో సల్ాల్లాహు 
అలైహి వసల్ాాం సమచరులోా ఒకరు. ఆయన, మదీనాకు వల్సపోయ్య 
శక్తోలేని ముసిాముల్ను మకాు నుాండి మదీనా చేరిాాంచేవారు. మకాులో 
ఆయనకు బసాాాంకు ముాందు పరిచయమునా ఒక అభిసారిక ఉాండేది. 
ఆమె పేరు 'అనాఖ్'. ఆయన, మకాులో ఖైదీగా ఉనా ఒక వయక్తోని మదీనా 
చేరిాసాోనని మాట బ్చి  ఉాండెను. తర్యవత సాంఘటన ఆయన నోటే 
విాందాము/ చదువుదాముుః ేనను మకాు నగర్యనిక్త వ్చి , పౌర్ణమి 
ర్యత్రిలో ఒక గోడ ఛాయలో నిలుచి నాాను. అనాఖ్ ననుా దూర్ాం నుాండే 
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చూసి, ్గగరిక్త వ్చి , ననుా గురుో పటట 'వచేచి సెయి, ఈ ర్యత్రి మనాం కల్సి 
ఆనాం్ాంగా గడుప్పకుాందాము' అని అాంది. "అనాఖ్! అల్లాహ్ 
వయభిచార్యనిా నిష్చధిాంచాడు" అని ేనను బదులిచాచి ను. బది వినా వెాంటేన 
అనాఖ్ 'ఓ ప్రజల్లర్య! ఈ వయక్తో మీ ఖైదీల్ను విడిప్ాంచుకు వెళ్ళోనాాడు' 
అని ినగగర్గా అరి్ాంది. అప్పాడే ఎనిమిది మాంది నా వెాంట పడాారు. ేనను 
పరిగెతిో ఒక గుమలో ప్రేనశిాంచాను. వారు గుమ వర్కు వ్చి  నాపైేన, 
అాంటే; గుమ ముఖాందావర్ాం వ్దక నిలుచి నాారు. కాని అల్లాహ్ వారిని 
అాంధులుగా చేశడు. వారు ననుా చూడలేకపోయారు. ్వరిక్త వారు 
తిరిగి వెళ్ళుపోయారు. ఆ తర్యవత ేనను మాట్చి న నా సేాహితుని వ్దకకు 
వెళ్ళు అతడిా మదీనా చేరిాాంచాను.  
 ఈ విధాంగా అల్లాహ్, విశవసుల్ను, తౌబా చేసేవారిని కాపాడతాడు.  
 ఒకవేళ్ నీవు భయపడే విషయమే గనక బయటపడి, నీవు నీ 
విషయాం సాషటాం చేయవల్సిన అవసర్ాం వ్చి నప్పాడు, నీ నిర్ణయానిా 
ఎదుటవారి ముాందు సాషటాం చేయి, నీవు చేసిన దానిని ఒప్పాకుాంటూ 
'అవును, ేనను అపర్యధునిగా ఉాంటని, కాని అల్లాహ్ వైప్పనకు మర్లి ేనను 
తౌబా చేశను' అని నికు్చి గా చెపేాసెయి. అసలు అవమానాం, బది 
కాదు. ప్రళ్యదినాన అల్లాహ్ సమక్షాంలో, దైవదూతల్, జినాాతుల్ 
మరియు సర్వమానవుల్ ముాందు కలిగే అవమానమే అసలు అవమానము.  
4- ప్రశ్నః ేనను ఒక తప్పా చేసిన తర్యవత తౌబా చేసాోను. నా మనుసుస 
అదుప్పలో ఉాండలేక అదే తప్పా మళ్ళు జరిగితే, ేనను ముాందు చేసిన తౌబా 
వయర్ోాం అయిపోయి, మొ్ట తప్పాతో పాట తర్యవత తప్పా కూడా నా 
పత్రాంలో ఉాంటాందా? 
జవాబః ఒక తప్పా చేసిన తర్యవత నీవు తౌబా చేసినచో అల్లాహ్ ఆ 
తప్పాను మనిాసాోడు. తర్యవత అదే తప్పా మళ్ళు చేసినచో, కొతోగా తప్పా 
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చేసినటా లిఖాంచబడుతుాంది. అాందుకు మళ్ళు తౌబా చేయాలిస ఉాంటాంది. 
కాని మొ్ట తప్పా తన కర్మ పత్రాంలో ఉాండదు.  
5- ప్రశ్నః ేనను ఒక పాపాంలో మాంకుతనాం వహిస్తో మరో పాపాం నుాండి 
తౌబా చేసేో ఈ తౌబా అాంగీకరిాంచబడుతుాందా? 
జవాబః ఒక పాపాం చేస్తో మరో పాపాం నుాండి తౌబా చేసేో ఈ తౌబా 
అాంగీకరిాంచబడుతుాంది. కాని రాండు పాపాలు ఒకే ర్కమైనవి కాకూడదు. 
ఉదామర్ణకుుః వడీా తిేన, తీసుకుేన వయక్తో బక నుాండి వడీా వయవహార్యనిక్త 
దూర్ాంగా ఉాంటానని తౌబా చేసుోనాప్పాడు, అతను మతుో సేవిాంచేవాడు 
కూడా ఉాండి, దీనిని నుాండి తౌబా చేయకుాంటే, వడీా గురిాం్ చేసిన తౌబా 
నిజమగును, అది అాంగీకరిాంచబడును. కాని ఒక వయక్తో బక నుాండి మతుో 
సేవిాంచనని తౌబా చేసి, మా్కద్రవాయలు, డ్రగ్స అల్వాట మానుకోకుాంటే, 
లేదా ఒక స్త్రీతో వయభిచార్యనిక్త పాల్ాడి తౌబా చేస్తో, మరో స్త్రీతో 
వయభిచార్యనిక్త ఒడిగడితే బల్లాంట తౌబా అేనది అాంగీకరిాంచబడదు.  
6- ప్రశ్నః ేనను గతాంలో నమాజ్, ఉపవాసాం, జకాత్ మొ్ల్యిన కొనిా 
విధుల్ను పాటాంచలేదు. అాందుకు ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః వదిలివేసిన నమాజులు తిరిగి చేయాల్ని (అాంటే ఖజ్ఞ) ఏమీ 
లేదు. కాని సవచఛమైన తౌబా చేయాలి. బక ముాందు చాల్ల శ్ర్ధగా 
నమాజుల్ను కాపాడాలి. ఎకుువగా క్షమాపణ కోరుతూ ఉాండాలి. 
అల్లాంటప్పాడు అల్లాహ్ తపాక మనిాాంచవచుచి .  
 ఉపవాసాలు వదిలిన వయక్తో, ఉపవాసాలు ఉాండలేకపోయిన రోజులోా 
ముసిాాంగాేన ఉాంటే ప్రతి ఒకు ఉపవాసానిక్త బదులుగా ఒకోు నిరుపే్కు 
కడుప్పనిాండా అనాాం పెటాటలి. జకాత్ బవవలేకపోయిన ముసిాాం, గత ఎనిా 
సాంవతసర్యల్ జకాత్ బవవలేకపోయాడో అనిా సాంవతసర్యల్ జకాత్ 
లెకేుసుకోని ఒకేసారి చెలిాాంచాలి.  
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7- ప్రశ్నః ేనను కొాంతమాందిక్త సాంబాంధిాం్న సొముమ దాంగలిాంచాను. ఆ 
తర్యవత తౌబా చేశను. కాని నాకు వారి ్రునామాలు తెలియవు. 
అల్లాంటప్పాడు ేనేనమీ చేయాలి? 
జవాబః పూరిో ప్రయతాాలు చేసి వారి ్రునామాలు కనుగొనాలి. వారి 
్రునామాలు ల్భయమవుతే వారి నుాండి దాంగలిాం్న సొముమ వారిక్త 
అపాగిాంచాలి. సొముమ ఎవరిదో ఆ వయక్తో చనిపోయినచో, ఆ సొముమ అతని 
వార్సుల్కు బవావలి. తగిన ప్రయతాాం చేసి వారిని వెతిక్తనపాటకీ వారు 
తెలియకుాంటే వారి తర్ఫున, వారిక్త దాని ప్పణయాం ల్భిాంచే సాంకల్ాాంతో 
దానాం చేయాలి. వారు అవిశవసులైనా సరే. వారిక్త దాని ప్రతిఫల్ాం 
అల్లాహ్ బమములోేన బసాోడు. పర్లోకాంలో బవవడు.  
8- ప్రశ్నః ేనను వయభిచార్యనిక్త పాల్ాడాాను. ేనను ఎల్ల తౌబా చేయాలి. ఆ 
స్త్రీ గరిభణ అయితే ఆ సాంతానాం నాకే చెాందుతుాందా?  
జవాబః స్త్రీ యొకు బషటాం, అాంగీకార్ాంతో చేసిన వయభిచార్యనిక్త నీపై 
కేవల్ాం తౌబా విధిగా ఉాండును. సాంతానాం అక్రమ సాంబాంధ 
ఫలితమైనాం్కు నీది కాదు. అతని ఖరుచి లు బచేచి  బాధయత కూడా నీపై 
ఉాండదు. బల్లాంట సాంతానాం అతని తలిాతోేన ఉాండును.  
 ఈ విషయానిా కప్ా ఉాంచడానిక్త ఆ స్త్రీతో వివామాం కూడా 
చేయకూడదు. ఒకవేళ్ ఆ వయక్తో మరియు ఆ స్త్రీ బ్దకరూ సవచఛాంగా తౌబా 
చేసేో, ఆ వయక్తో ఆమెతో వివామాం చేసుకోవచుచి ను. కాని మొ్ట అక్రమ 
సాంబాంధాం వల్ ాఆమెకు గర్భాం నిలి్ాందా లేదా నిర్యధర్ణ చేసుకునా తర్యవతే.  
 ఒకవేళ్ అతాయచార్ాం, బల్వాంతాంతో వయభిచార్ాం జరిప్ ఉాంటే, ఆమెపై 
చేసిన అతాయచార్యనిక్త బదులుగా, అతడు ఆమెకు ఆమె తోట 
స్త్రీమనులు తమ వివామాంలో పాందిన మమర్ కు సమానాంగా ధనాం 
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బవావలి. సవచఛమైన తౌబా చేయాలి. అతడు ఉనా ప్రాంతాంలో బసాామీయ 
చటటాం అమలులో ఉాండి, అతని వయవహార్ాం చటటాం ్ృషిటలోక్త వసేో 
ధర్మప్రకార్ాంగా అతనిపై "మ్ " (వయభిచార్ శిక్ష) విధిాంపబడును.  
9- ప్రశ్నః ఒక మాం్ వయక్తోతో నా వివామాం జరిగిాంది. వివాహానిక్త ముాందు 
అల్లాహ్ బషటపడని కొనిా సాంఘటనల్కు ేనను గుర్యాయను. బప్పాడు 
ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః సవచఛమైన తౌబా చేయి. గతాంలో జరిగిన విషయాలు నీ భర్ోకు 
తెలియజేయుట నీపై అవశయకత ఏమీ లేదు. అాందుకు నీవు కుాండ బ్దకలు 
గొటట సాంసార్ాం పాడు చేసుకోకు.  
10- ప్రశ్నః గు్మైధనాం (స్తడోమీ) ల్లాంట పాపానిక్త గురైన వయక్తో తౌబా 
చేయునప్పాడు ఏ విధులు వరిోసాోయి? 
జవాబః ఆ దుషచి ర్యకు పాల్ాడిన బ్దకరూ సవచఛమైన తౌబా చేయాలి.  
బల్లాంట దుషచి ర్యకు పాల్ాడిన లూత్ అలైహిససల్లాం జ్ఞతివారిపై అల్లాహ్ 
ఎల్లాంట విపతుో కురిాాంచాడో అతనిక్త తెలియదా?  
 వారి చూప్పల్ను తీసుకొని వారిని అాంధులుగా చేశడు. 
 వారిపై పేలుడు వదిల్లడు. 
 వారి ఆ నగర్యనిా తల్ాక్రాందులుగా చేశడు 
 దాని మీ్ కాలిచి న మటటతో చేయబడిన ర్యళ్ును ఎడతెగకుాండా 
కురిాాంచాడు. బల్ల వార్ాం్రినీ నాశనము చేశడు.  
బల్లాంట దుషచి ర్యకు పాల్ాడావారి గురిాం్ ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి 
వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  
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 ْفُعوَل بِهِ َمْن َوَجْدُُتُوُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُلوا اْلَفاِعَل َواْلَْ 

"లూత్ అలైహిససల్లాం జ్ఞతివారు పాల్ాడిన ల్లాంట దుషచి ర్యకు 
పాల్ాడినవారిని మీరు చూసినటాయితే ఆ బ్దకరినీ నరిక్త వేయాండి". 
(అబూ దావూ్  4462, తిరిమజి 1456, బబ్నా మాజ 2561). 
 బల్లాంట దుష్కుర్యయనిక్త పాల్ాడినవారు సవచఛమైన తౌబా చేయుట 
విధిగా ఉాంది. అల్లాహ్ తో అధికాంగా క్షమాభిక్ష కోరుట కూడా 
తపానిసరి.  

చివరిలో :- పి్రయ సోదరా! పి్రయసోదరీ! ఒక తల్లి  తన 
చంటి ప్రల్ి  పట్ి  చూపే పిేమకన్నా ఎన్నా రెట్లి  ఎక్కువ పిేమ 
అల్లి హ్ తన దాసుల్ పట్ి  చూపుతాడు అని గురిత ంచుకో!! 

తన తౌబాలో సతయవంతుడై న వయక్తత ని అల్లి హ్ తపపక 
మనిాస్తత డు. వుక్తత గతంగా చివరి శ్వాస వరక్క తౌబా 

దాారం తెరచి ఉంది. స్తమానయంగా పిళయానిక్త 
మందు పశ్చిమ దిశ నండి సూర్యయదయం 

అయ్యయ వరక్క తెరచి ఉంది. 

అలా్లహ్ మనందరికీ క్షమాభిక్ష కోరుతూ,  
తౌబా చేస్తూ ఉండే భాగ్యం ప్రసాదంచుగాక! ఆమీన్!! 
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